
المحاضرة الرابعة

المصدر المادي

 أي إن الحكم الذي تتض��منه القاع��دة ه��و(هو المصدر الذي تستمد منه القاعدة القانونية مادتها أو موضوعها. 

.)الذي يكون موضوعها ومادتها

المصدر الرسمي

 وإن القوة اللزامي��ة ال��تي تتمت��ع به��ا القاع��دة(هو المصدر الذي يوفر لها قوتها اللزامية أو صبغتها الرسمية 

 . ول تكتمل القاعدة القانونية إل إذا توفر لها هذين العنصرين مع��ا/ :)هي التي تضفي عليها الصبغة الرسمية

 .(*)مادتها أو موضوعها من جهة, وصيغتها الرسمية من جهة 

 وعل�ى ه�ذا, ف�إن المص�ادر الرس��مية للقواع�د القانوني��ة ه�ي وح�دها ال�تي تعنين��ا ف�ي مص�ادر الق�انون فمثل/ إن

 المصدر الم��ادي لق��انون الح��وال الشخص��ية ه�و الش��ريعة الس��لمية، والمص��در الم��ادي للق�انون الم��دني ه��و

القانون المدني المصري أو القانون المدني الفرنسي.

هنالك مصدران رئيسيان رسميان للقانون تأخذ بهما جميع الدول هما :
 التشريع.
العرف.

 ويضاف إلى هذين المصدرين في بعض البلد مصدران آخران أو أحدهما وهما : القواعد الدينية من جهة
ومبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة من جهة.

 ويتصل بالمصادر الرسمية للقانون مصدران آخران يعتبران بمثابة مصدرين تفسيريين, وهما الجتهاد القضائي
والفقه.

 إن الجتهاد القضائي والفقه ل يؤديان إلى إيجاد قواعد قانونية عامة قابلة للتطبيق بصورة إلزامية ومطردة على
 جميع الحالت المتماثلة, كما هو المر بالنسبة للمصادر الرسمية, بل إن دورهما يقتصر على تفسير وبيان كيفية

 تطبيق القواعد القانونية المنبثقة عن المصادر الرسمية دون أن يكون لما ينتج عنهما صفة القواعد القانونية
اللزامية.
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 - ل تطبق المصادر الرسمية للقواعد القانونية جميعها دوما% في مختلف الحوال والظروف بل إن هناك بعض1
 المور ـ كالمور الجزائية مثل% ـ ل يمكن أن يطبق فيها سوى مصدر واحد هو التشريع حيث أنه من أهم مبادئ

القانون الجزائي المبدأ الذي ينص على أنه : (ل جريمة ول عقوبة إل بنص قانوني).

 والقانون هنا هو التشريع وذلك لن الحكام الجزائية إنما تتعلق بأرواح الناس وحرياتهم وسلمتهم ومن الواجب
تنظيمها عن طريق التشريع وعدم ترك أمور الناس فيها عرضة لهواء القضاة وتقديراتهم الشخصية.

أمثلة 
 ل يوجد نص تشريعي يعاقب النسان على عدم تطوعه لنقاذ شخص معرض للخطر, وبالتالي فإن القاضي ل
 يستطيع أن يفرض عليه عقوبة ما استنادا/ إلى ما قد يراه من مبادئ القانون الطبيعي أو قواعد العدالة مثل/ لن

المصدر الوحيد في المور الجزائية هو التشريع.

 إذا حدد التشريع لجريمة من الجرائم عقوبة معينة فإن القاضي ل يستطيع أن يفرض عقوبة غيرها يقدرها بنفسه
استنادا% إلى العراف مثل% أو غيرها.

 - ليس للقاضي حرية الختيار بين هذه المصادر وتطبيق ما يراه مناسبا% منها دون غيره بل هناك ترتيبا% وتسلسل2%
معين بينها يلزم القاضي بإتباعه وذلك حسب المادة الولى من القانون المدني التي تنص :

- تسري النصوص التشريعية على جميع المسائل التي تتناولها هذه النصوص في لفظها أو فحواها.

 - فإذا لم يوجد نص تشريعي يمكن تطبيقه, حكم القاضي بمقتضى مبادئ الشريعة السلمية, فإذا لم توجد
فبمقتضى العرف, فإذا لم يوجد فبمقتضى مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة

أمثلة
 إذا عرضت على القاضي قضية تتعلق بالقرض مع الفائدة مع العلم أن مبادئ الشريعة السلمية تحرم هذا النوع

من القرض؟

 القاضي ملزم بأن يحكم أول% بموجب النصوص التشريعية المتعلقة بالموضوع الذي يطلب إليه الحكم فيه ول
 يستطيع أن يطبق مبادئ الشريعة السلمية إل في حال عدم وجود هذه النصوص, وبالنسبة للقرض مع الفائدة

هنالك نصوص تشريعية تجيزه فل يمكن إذن تطبيق قواعد غيرها....

 عرضت على القاضي مسألة ينطبق عليها التشريع ـ الشريعة ـ العرف فماذا يطبق في هذه الحالة؟ القاضي ملزم
بإتباع الترتيب المنصوص عليه في المادة الولى من القانون المدني.

 عرضت على القاضي الجزائي قضية جزائية ولم يجد لها نص تشريعي بالفعال التي قام بها المدعى عليه, ما
العمل في مثل هذه الحالة؟

يحكم القاضي في هذه الحالة بالبراءة أو عدم المسؤولية حيث أن هناك مصدر وحيد للمور الجزائية هو التشريع.

 - اعتبر الفقه والجتهاد القضائي في كثير من الشرائع فيما مضى من المصادر الرسمية للقواعد القانونية وفي3
 الواقع لم يقتصر دور الجتهاد القضائي والفقه في كثير من الشرائع القديمة (كالشريعة الرومانية) على تفسير

القواعد القانونية وتطبيقها بل كان لهما الثر البالغ في إيجاد الكثير من القواعد.

 ول يزال الجتهاد القضائي يعتبر من المصادر الرسمية في بعض البلد كإنكلترا حيث تعتبر الحكام القضائية
بمثابة سوابق ملزمة ومن الواجب إتباعها في القضايا المماثلة.

 - إن الجتهاد القضائي بصورة خاصة له من الوجهة العملية تأثير كبير في تطوير القواعد القانونية وتعديلها4
 على الرغم من اعتباره من الوجهة النظرية من المصادر التفسيرية ل الرسمية, واعتباره غير ملزم إل بالنسبة

للقضايا نفسها التي فصلت فيها هذه الحكام دون أن تكون واجبة التطبيق في القضايا المماثلة وذلك لن :

 القضاة يعمدون إلى شيء من التوسع أو التصرف في تفسير القواعد القانونية لجعل هذه القواعد أكثر ملءمة
لمقتضيات التطور والبيئة.
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 - إن هناك نوع من التداخل والتقارب بين المصادر الرسمية والتفسيرية فهي ليست منفصلة عن بعضها كل5
 النفصال... حيث : يستمد التشريع كثيرا% من قواعده من العراف السائدة... والجتهاد القضائي من شأنه أن
 يوضح التشريع ويجلي غموضه ويظهر العراف ويثبتها, إذا% تسهم هذه المصادر مشتركة في إيجاد القواعد

القانونية وتطويرها وإعطائها صورتها الخيرة التي تجعلها صالحة للتطبيق العملي.

 - إن المصادر المختلفة للقانون لم تظهر جميعا% دفعة واحدة في التاريخ, وإنما ظهرت على مراحل متتالية تبعا6%
لتطور المدنية وتقدمها وهي على الترتيب التالي :

- العرف.

- قواعد الدين ومبادئ القانون الطبيعي.

- الجتهاد.

التشريع.-

 يطلق اسم التشريع على القواعد القانونية الصادرة عن السلطة التشريعية المختصة في نصوص مكتوبة ووفقا�
لصول معينة. نستنتج من هذا التعريف أن أهم ما يميز التشريع هو :

صدوره عن السلطة التشريعية المختصة.
إتباعه أصول� معينة في تكوينه ل يتم بدونها وجوده واعتباره.

 هو من أكثر مصادر القانون أهمية وأوسعها انتشارا, ويعتبره بعض الفقهاء المصدر الوحد للقواعد القانونية.
ويعود السبب في هذه الهمية الخاصة للتشريع إلى ما يتمتع به من مزايا عديدة أهمها :

 سهولة سنه من قبل السلطة التشريعية المختصة وسهولة إلغائه فهذه السلطة تستطيع كلما دعت-1
 الضرورة أو المصلحة أن تسن ما تشاء من التشريعات الصالحة وأن تلغي ما يظهر لها فساده أو عدم
 صلحه. أما العرف فهو ينشأ ويزول بصورة بطيئة ومن الصعب تغييره أو تعديله بسرعة لعدم وجود

هيئة مختصة بذلك.
 سهولة معرفته والرجوع إليه وتحديد زمن ابتدائه وزواله, إذ أنه يصدر في نصوص مكتوبة, بحيث-2

 يكون من السهل الرجوع إلى الوثائق والمستندات التي تتضمن هذه النصوص لمعرفته وتحديد
 تاريخه. أما العرف فل بد فيه من إثبات التعامل الجاري بين الناس والعادات السارية فيهم للتأكد من

وجوده, كما ل يمكننا تحديد تاريخ دقيق لبدء انتشار العرف أو لزواله.
 التشريع يساعد على حماية حريات الفراد وحفظ حقوقهم, فهو يحدد حقوقهم وواجباتهم, وهو يعتبر-3

 ضابطا� صحيحا� يسير بموجبه القضاة أنفسهم بالضافة لخضوع الناس للتشريع لنه مستمد من
رغباتهم ومحقق لحاجاتهم.

 التشريع يساعد على توحيد النظام القانوني في البلد الواحد ووضع قواعد قانونية عامة تطبق على-4
 المواطنين جميعا� في مختلف مناطقهم وأنحائهم وذلك خلفا� للعرف أو الجتهاد القضائي اللذان

يؤديان ليجاد قواعد قانونية تختلف في بعض المناطق عن بعضها الخر.
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 أن التشريع يضع القواعد القانونية في نصوص ثابتة مستقرة, وذلك يعرقل التطور الطبيعي لهذه القواعد
 ويعيق تقدمها, في حين أن العرف يخضع لتأثير المجتمع المباشر, ليساعد على تحقيق هذا التطور في

أحسن صوره ويجعل القواعد القانونية أكثر ملئمة لحاجات المجتمع.

 سهولة سنه من قبل السلطة التشريعية المختصة وسهولة إلغائه فهذه السلطة تستطيع كلما دعت-1
 الضرورة أو المصلحة أن تسن ما تشاء من التشريعات الصالحة وأن تلغي ما يظهر لها فساده أو عدم
 صلحه. أما العرف فهو ينشأ ويزول بصورة بطيئة ومن الصعب تغييره أو تعديله بسرعة لعدم وجود

هيئة مختصة بذلك.
 سهولة معرفته والرجوع إليه وتحديد زمن ابتدائه وزواله, إذ أنه يصدر في نصوص مكتوبة, بحيث-2

 يكون من السهل الرجوع إلى الوثائق والمستندات التي تتضمن هذه النصوص لمعرفته وتحديد
 تاريخه. أما العرف فل بد فيه من إثبات التعامل الجاري بين الناس والعادات السارية فيهم للتأكد من

وجوده, كما ل يمكننا تحديد تاريخ دقيق لبدء انتشار العرف أو لزواله.
 التشريع يساعد على حماية حريات الفراد وحفظ حقوقهم, فهو يحدد حقوقهم وواجباتهم, وهو يعتبر-3

 ضابطا� صحيحا� يسير بموجبه القضاة أنفسهم بالضافة لخضوع الناس للتشريع لنه مستمد من
رغباتهم ومحقق لحاجاتهم.

 التشريع يساعد على توحيد النظام القانوني في البلد الواحد ووضع قواعد قانونية عامة تطبق على-4
 المواطنين جميعا� في مختلف مناطقهم وأنحائهم وذلك خلفا� للعرف أو الجتهاد القضائي اللذان

يؤديان ليجاد قواعد قانونية تختلف في بعض المناطق عن بعضها الخر.

 أن التشريع يضع القواعد القانونية في نصوص ثابتة مستقرة, وذلك يعرقل التطور الطبيعي لهذه القواعد
 ويعيق تقدمها, في حين أن العرف يخضع لتأثير المجتمع المباشر, ليساعد على تحقيق هذا التطور في

أحسن صوره ويجعل القواعد القانونية أكثر ملئمة لحاجات المجتمع.

عوامل انتشار التشريع
 توطد سلطة الدولة وتمركزها, مما أدى إلى أن تجمع الدولة في يدها سلطة التشريع وأن تسن-1

القواعد القانونية لجميع أنحاء البلد.
 قيام سلطة مختصة تتولى أمر التشريع في النظم الديمقراطية التي أخذت بمبدأ فصل السلطات, مما-2

ساعد على أن تنصرف هذه السلطة إلى عملها في سن التشريعات.
 انتشار النزعة الشتراكية في عصرنا الحاضر التي تدعو إلى تدخل الدولة في شؤون الفراد وتوليها-3

أمر تنظيمها عندما تقضي بذلك الضرورة ومصلحة المجتمع.

 سن القواعد القانونية في صورة مكتومة بمعرفة سلطة عامة في الدولة مختصة بوضعه ، كما يطلق مصطلح
التشريع على المصدر أو القاعدة التي تخرج من هذا المصدر.

  
 المصطلح الول

  
 سن القواعد القانونية في صورة مكتومة بمعرفة سلطة عامة في الدولة مختصة بوضعه ، كما يطلق مصطلح

التشريع على المصدر أو القاعدة التي تخرج من هذا المصدر.
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المصطلح الثاني

 هو سن السلطة التشريعية في دولة لقواعد قانونية مكتوبة حسب أحكام أو إجراءات التي سمح بها الدستور
والتشريع وفق هذا المعنى له ثلث خصائص :

تتمثل في وجوب صدوره في صورة نصوص مكتوبة.-1
تتمثل في كونه صادرا� عن سلطة عامة مختصة بوضعه .-2
 تتمثل في أن القاعدة التي مصدرها التشريع تتوافر بشأنها خصائص القاعدة القانونية ل سيما-3

خاصية التجريد التي تؤدي إلى عموم تطبيق القاعدة القانونية .

فعل الدولة

أي قيام السلطة المختصة في الدولة بوضع القواعد العامة الملزمة و المنظمة للسلوك.

نتاج فعل الدولة
  

أي القاعدة القانونية ذاتها التي تصدر عن السلطة المختصة.

  

 

التشريع العادي
 و يقصد به كل ما يصدر عن السلطة التشريعية من قواعد عامة تنظم العلقات العادية بين الفراد في المجتمع،
 و ذلك تمييزا � له عن التشريع الساسي الذي ينظم البينة الساسية للمجتمع (نظام الحكم في الدولة ، السلطات

العامة فيها، الحقوق و الحريات)، و تمييزا � له أيضا � عن التشريع الفرعي (اللوائح).
  القانون

  

 وهذه التسمية من قبيل إطلق اسم الكل على الجزء، فالقانون يشمل التشريع و يشمل كذلك مبادئ الشريعة
السلمية و قواعد العرف.

ل تكتسب القاعدة العامة الملزمة وصف التشريع إل باستيفاء شرطين :
- صدور التشريع عن السلطة المختصة1

 والسلطة المختصة بوضع التشريع تختلف من دولة إلى أخرى بحسب طبيعة النظام السياسي فيها ، ويبين
 الدستور في كل دولة من هي السلطة المختصة بوضع التشريع ، وتسمى السلطة التشريعية. و لكل نوع من

أنواع التشريع سلطة مختصة بوضعه .
التشريع الساسي يصدر عن السلطة التأسيسة في الدولة.-1
  يصدر التشريع العادي عن السلطة التشريعية.-2
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التشريع الفرعي يصدر عن السلطة التنفيذية-3

- صدور التشريع في شكل مكتوب 2
و هذا هو المعيار المميز بين قواعد التشريع و قواعد العرف.

و يقصد بصدور التشريع :

- تدوين التشريع في وثيقة رسمية .

صياغة التشريع بشكل فني يضمن دقة ألفاظه و وضوح معانيه .-

ما المقصود بالتقنين ؟

 التقنين هو مجموعة متجانسة من التشريعات تعد بشكل منهجي من قب��ل الس��لطة العام��ة ف��ي ف�رع معي��ن م��ن

فروع القانون، و في صورة مرتبة يسهل الرجوع إليها عند الحاجة.

تقنين المعاملت المدنية ، و تقنين العقوبات ، و تقنين الجراءات المدنية. مثل :

التشريع الساسي
وهو العلى مرتبة و يتمثل في الدستور و القوانين الساسية.

التشريع العادي
وهو في المرتبة الثانية و يشمل جميع أنواع القوانين العادية التي تصدر عن السلطة التشريعية.

التشريع الفرعي
 و يأتي في المرتبة الثالثة و يشمل اللوائح التنفيذية و التنظيمية و الضبطية التي تصدر عن الهيئات الدارية

في الدولة.

ينص مبدأ تدرج التشريع 
ضمان انسجام التشريع في مستوياته المختلفة و بما يكفل احترام التشريع الدنى للتشريع العلى.

 وعند حدوث إخلل بذلك يطبق التشريع العلى و يهدر التشريع الدنى المخالف.
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عرف التشريع .

بين مزايا التشريع .

بين أقسام التشريع .

بين عيوب التشريع .

بين ترتيب أقسام التشريعات

بين السلطة المختصة بوضع التشريع الفرعي .
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